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Toimintasuunnitelma
• Varhaiskasvatusyksiköt laativat vuosittain Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Helsingin esiopetuksen 
opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. 
Toimintasuunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestämisen 
pedagogiset periaatteet.

• Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmasta, esiopetussuunnitelmasta 
ja strategiasta nousevat tavoitteet ohjaavat toimintaa ja 
suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Arviointi on systemaattista ja jatkuvaa ja se perustuu niille tavoitteille, 
joita Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa toiminnalle asetetaan.
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Ryhmän pedagoginen suunnitelma – ryhmän toiminnan 
suunnittelu
• Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (Lapsen 

vasu) kirjatut lasten vahvuuksista ja tarpeista 
nousevat pedagogiset tavoitteet ja 
toimenpiteet muodostavat pohjan ryhmän 
pedagogiselle suunnitelmalle ja toiminnan 
suunnittelulle.

• Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laaja-
alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen 
alueet huomioiden.

• Esiopetuksessa ryhmän suunnitelman pohjan 
muodostavat Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmat ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Yksikön toimintakulttuuri
1. Oppiva yhteisö
Toimimme yhteisönä, jossa lapset ja henkilöstö oppivat yhdessä ja toisiltaan. 
Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme sekä tunnistamme ja 
hyödynnämme vahvuuksiamme. 
Muutosmyönteisyys ja uusien työskentelytapojen omaksuminen on 
vahvuutemme.
Yhteisössämme on tilaa erilaisille mielipiteille ja tunteille.

2. Yhteisöllisyys 
Henkilöstö, lapset ja perheet muodostavat yhdessä päiväkodin yhteisön.
Aikamatkalla- toimintamalli tukee yhteisöllisyyttä.
Päiväkotiryhmien yhteistyössä suunniteltu pedagoginen toiminta, yhteiset teemat 
ja yhteiset tapahtumat luovat me- henkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
Retket lähiympäristöön ja Helsingin kulttuuritoimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö 
laajentavat lasten ja perheiden kokemusta yhteisöllisyydestä.  

3. Aikuinen kohtaa lapsen leikin maailmassa- vuorovaikutus ja ilmapiiri, leikin 
merkitys

”Mitä yhteisöllisyys merkitsee  Vy Ebeneser-
Louhessa” Padlet- koonti pedagogisesta työillasta 
29.ja 30.9 2020 
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Vuorovaikutus ja ilmapiiri
Henkilöstömme sitoutumista Vy Ebeneser- Louhen kasvatusyhteisöön, lapseen ja lapsiryhmään tuetaan työyksikön 
rakenteissa. Olemme vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa tavalla, joka vastaa lasten kehitystä, 
kiinnostuksen kohteita sekä oppimisen valmiuksia. Toimimme sensitiivisesti lasten aloitteet huomioiden. Tuemme lasten 
osallisuutta ja toimijuutta myönteisesti, kannustavasti ja välittäen. 
1.Kohtaamme jokaisen lapsen päivittäin.
• Kiinnitämme huomiota lapsille merkityksellisiin kokemuksiin ja osoitamme kiinnostusta niitä kohtaan. 
• Asettumalla lapsen tasolle, tervehtimällä lasta nimellä ja kysymällä kuulumisia varmistetaan lapselle kokemus ” nähdyksi 

ja kuulluksi tulemisesta”. Huomioimme  ja hyödynnämme mikrohetket - pienet kohtaamiset- lasten kanssa arkisten 
askareiden lomassa. 

2. Jokaisen lapsen osallistumista ryhmän toimintaan tuetaan pedagogisesti
• Mahdollistamme lapselle erilaiset, omanlaiset tavat liittyä ryhmän toimintaan
• Pidämme huolta siitä, että lapsella on hyvä olla omassa ryhmässään.
3. Annamme toisillemme rauhan keskittyä toimintaan lasten kanssa  
• Pyrimme sitoutumaan lasten leikkeihin vuorollamme. Emme keskeytä lapsen ja aikuisen välistä tärkeää vuorovaikutusta. 
4. Varmistamme päivittäin, että ryhmämme kaikille lapsille osoitetaan lämpöä ja hyväksyntää.
• Käytämme myönteistä puhetta ja hellää kättä ohjatessamme lasta, kosketus luo turvaa ja luottamusta siihen, että 

aikuinen on lähellä ja auttaa tarvittaessa.
5. Tarkastelemme oppimisympäristön tarjontaa ja muokkaamme sitä vastaamaan yhdenvertaista osallistumista 
(sukupuolisensitiivisyyden näkökulma, kielen oppimisen näkökulma)
• Lapselle tarjotaan tukea, välineitä ja mahdollisuuksia orientoitua ympäristöönsä ja löytää sieltä mielenkiinnon- ja 

samaistumisen kohteita.
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Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö 
Jokaisella lapsella on oikeus ja mahdollisuus päivittäiseen leikkiin, joka tukee lapsen omia tavoitteita ja toiveita. 
Lapsen leikki on alusta kaikenlaisten uusien kokemusten, elämysten ja asioiden oppimiselle.
Vaalimme lapsen leikkiä ja annamme sen näkyä  ja kuulua päiväkodin eri tiloissa.

• Lapsiryhmissä on rakennettu leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa lasten erilaisten mielenkiinnon kohteiden pohjalta
• Luomme aikaa ja tiloja lasten pitkäkestoisille leikeille mm. porrastamalla ruokailuja ja pienryhmien toimintaa
• Useat rinnakkaiset erilaisiin leikkeihin kannustavat ja innostavat leikkipisteet mahdollistavat päivittäisen leikkimisen 
• Aikuiset havainnoivat kehittävät ja rikastuttavat lasten leikkejä säännöllisesti 
• Arvioimme lasten leikkiympäristöjä, - välineitä ja aikuisten leikkiin sitoutumista mm. Leikin arviointilomakkeen avulla ( 

Fonsén&Parrila 2018)
• Aikuiset toimivat kanssaleikkijöinä rohkaisten mukaan leikkiin ja kannatellen leikin jatkuvuutta 
• Järjestämme leikkiryhmiä, jotka tukevat lasten leikki- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä
• Opettelemme lasten kanssa yhdessä leikkipankin sekä leikinvalintataulujen käyttöä ryhmän tarpeiden mukaan 
• Opetamme leikin ohessa lapsille kestävän kehityksen arvoja (lelujen ja materiaalin arvostaminen) 
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1. ”Kielet ja kulttuurit tutuksi- näin ne kuuluvat ja näkyvät meillä päiväkodissa” 

Olemme kiinnostuneita erilaisista kielistä ja kulttuureista, jotka ovat päiväkodissamme edustettuina. Opettelemme tervehtimään 
ja esimerkiksi kiittämään ruoasta eri kielillä. Kuuntelemme säännöllisesti eri kielisiä lauluja, satuja ja loruja. Tutustumme eri 
maiden kulttuureihin yhteistyössä perheiden kanssa ja eri tavoin digitaalisia välineitä hyödyntäen. Rakennamme eri ilmiöihin 
liittyviä leikkimaailmoja, joiden yhteydessä voimme matkustaa muihin maihin ja leikin avulla oppia ja laajentaa tietouttamme 
kulttuurisesta moninaisuudesta. 

2. ”Näin kerron, mitä haluan tehdä…” 
Lapsen kielen ja puheen kehityksen tukeminen sekä suomen kielen opetus 
Hyödynnämme Ota koppi- materiaalia

 Kuvitetut leikit tai leikkikuva tilasta ohjaa minua valitsemaan ja ilmaisemaan itseäni; mitä tässä tilassa voi tehdä 
 Kielinuppu- lauluja kuuntelemalla opin esimerkiksi pukeutumiseen liittyvää suomen kielen sanastoa 
 Ryhmäni aikuisilla on suunnitelma suomen sanaston kehittämiselle
 Ryhmässäni olevasta kuvitetusta viikko- ohjelmasta voin ennakoida milloin meillä on esimerkiksi retkipäivä
 Pihakuvat auttavat minua leikin valinnassa ja kommunikoinnissa
 Ryhmäni aikuisilla on käytössään avainnauhakuvat, joista he voivat näyttää minulle kuvalla mitä tarkoittavat tai mitä minulta 

odotetaan 
 Meillä on ryhmässä erilaisia kuvitettuja leikkipohjia (esim. muovailuun, liikkumiseen) vuorovaikutuksen tukemiseen
 Laulamme ja harjoittelemme ryhmässä tuttuja lauluja säännöllisesti ja meillä on tukena kuvitetut laulut.
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Esiopetuksen toimintakulttuuri 
Louhen esiopetuksen toimintakulttuuri perustuu yhteistoiminnalliseen ja leikilliseen oppimiseen, jossa otetaan huomioon 
opetuksen yhteiset tavoitteet 1-5 . 

Esiopetuksen alkaessa panostamme erityisesti ryhmäytymiseen ja kaveritaitojen valmiuksien vahvistamiseen.
Tavoittelemme  ja tuemme tutkivan oppimisen käytänteitä.
Lapsista lähtevien mielenkiinnon kohteiden pohjalta suunnittelemme ja rakennamme projekteja erilaisten ilmiöiden ympärille. 
Tuomme esiopetuksen pedagogiseen suunnitelmaan laadittuja tavoitteita ja oppimista
näkyviksi esiopetusryhmän lapsille ja perheille digitaalisin välinein.
Harjoittelemme tärkeitä itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja. 
Laajennamme oppimisympäristöä lähialueelle retkeillen säännöllisesti erilaisiin lasten oppimista tukeviin kohteisiin. 
Huolehdimme että kukin lapsi saa tarvitsemansa tuen yhteistyössä esiopetuksen oppilashuollon kanssa. 
Teemme yhdessä oppimisen suunnitelman yhteistyössä Vallilan ala-asteen koulun 
kanssa .

Esimerkki yhteistyöstä 20-21:
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Kannustamme hyviin kaveritaitoihin
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Joka toimintakauden alussa julistamme päiväkotiin Leikkirauhan ja sitoudumme päiväkodin yhteisiin sääntöihin. 
Mitä ovat hyvät kaveritaidot?
Olemme käsitelleet koko yksikön henkilöstön kesken: mitä ovat hyvät kaveritaidot?
Jokaisessa lapsiryhmässä on tunnistettu tavoitteet ja toimenpiteet kaveritaitojen tukemiselle ja ne on dokumentoitu ryhmien pedagogisiin 
suunnitelmiin. Jokaisessa lapsiryhmässä on valittu systemaattinen malli ja toimintatapa kaveritaitojen tukemiseen eri materiaalia 
hyödyntäen (mm. Jukka- Hukka, Molli- materiaali; Piki- materiaali, Ympyräiset- sarja sekä Mieli.fi – materiaali)

Yhteinen sanasto
Mitä on kiusaaminen? Sanoja, tekoja, leikin ulkopuolelle jättämistä. 
Puhutaan konkreettisista teoista lapsille, jotta muodostuu käsitys mitä tapahtui? 

Yhteisesti sovitut tavat, miten puututaan kiusaamiseen
Mennään tilanteeseen ilman ennakko-ajatuksia ja kuullaan molempia osapuolia. 
Sanoitetaan tilanteita / tapahtumia/ tunteita lapsille.
Isompien kanssa pyritään tukemaan lasten omaa ongelmanratkaisukykyä, pienemmille mallinnetaan oikeita toimintatapoja.

Ennaltaehkäistään  mahdollisia konfliktitilanteita:
Aikuinen havainnoi lasten leikkejä ja on läsnä  leikeissä.
Järjestetään leikkiryhmiä, joissa harjoitellaan yhteisleikkiä. 
Varmistetaan, että jokainen lapsi pääsee leikkiin mukaan!

Lapsen saama tuki konfliktitilanteissa:
Kaikki lapset saavat kokemuksen siitä , että heitä on kuultu ja he tietävät miten tilanteen voi ratkaista.
Mennään asioissa eteenpäin! 
Tunnistetaan lasten vahvuuksia ja kiinnitetään huomio niihin. 



• Varhaiskasvatusyksikössämme on  käynnistetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinta 2020-2021. 
• Yksikössämme kartoitetaan ja kehitetään tällä toimintakaudella perheiden moninaisuuden huomioimiseen sekä  

sukupuolisensitiivisyyteen liittyviä käytänteitä. 
• Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Helsinki- vasu ohjaavat henkilöstöämme toimimaan 

sensitiivisesti ja varmistamaan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumisen.

Tavoitteenamme on kartoituksen aikana

1. purkaa ajattelutapoja ja tarkastella varhaiskasvatuksessa käytettävää kieltä lapsiryhmän 
ohjaustilanteissa, ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja ylipäänsä vuorovaikutuksessa erityisesti 
huomioiden sukupuolistereotypiat

2. kehittää oppimisympäristöjämme siten, että ne ohjaavat valitsemaan leikkejä ja toimintaa monipuolisesti  
3. turvata yhdenvertainen kohtelu ja edistää moninaisuuden ilmentymistä varhaiskasvatuksessa 

kiinnittämällä huomiota tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja erilaisiin kulttuurisiin ominaispiirteisiin, joihin 
tutustutaan lasten kanssa leikin välityksellä 
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Toimintakauden tavoitteet 
Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet: 
1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
• TAE 2020 Digitaalinen ryhmäportfolio käyttöönotetaan jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä ja 

leikkipuistoissa. Portfolio kootaan kaikissa yksiköissä yhtenäiselle verkkoalustalle/digitaaliseen 
oppimisympäristöön. (syksy 2020)

• TAE 2021 Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan 
yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä
• TAE 2021 Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- tai 

taidetoimijan kanssa. (kevät 2021)
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Yksikön toimintakauden tavoitteet 
1. Kasvan, liikun ja kehityn! Iloa liikkumisesta!

- Lasten arkiliikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa
Tavoite on noussut asiakaskokemuskyselyn 2019 pohjalta. Hyödynnämme Liikkuva varhaiskasvatus!- hankkeen 
materiaalia ja koulutuksia henkilöstölle. Asetimme työyhteisön kasvattajien kesken 30.9.2020  yhteiset tavoitteet.

1.Jokaiseen viikkoon sisältyy ohjattua liikuntaa sekä sisällä että ulkona
2.Päivittäisissä siirtymätilanteissa lapsia kannustetaan liikkumaan eri tavoilla 
3.Lasten toiveita liikkumisesta kysytään viikoittain ja otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.
4.Päiväkodin pihalla on erilaisia liikkumisen mahdollisuuksia kaiken ikäisille lapsille 
5.Jokainen lapsiryhmä retkeilee säännöllisesti päiväkodin lähiympäristössä.

Lapsiryhmissä arvioidaan lasten liikkumista säännöllisesti (sekä arkisia liikkumisenhetkiä että ohjattuja) ja otetaan 
lapsia liikuntahetkien suunnitteluun mukaan.
Lapsiryhmissä muokataan oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa, siten että liikunnalliset leikit ovat mahdollisia 
lasten arkiympäristössä.
Hankimme lasten käyttöön ulos ja sisälle erilaisia, monipuolisia liikuntavälineitä.
Kiinnitämme huomiota lasten motoristen taitojen kehittymiseen ja tukemiseen mm. skillilataamo- materiaalin avulla. 
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Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Lapsen valinta 
• Perhe saa päätöksen mukana 

tiedon lapsiryhmästä sekä 
yhteystiedot päiväkotiin

• Perhe saa 
Varhaiskasvatuksessa 
aloittaminen- materiaalin 
Yhteydenotto 
huoltajiin/päiväkotiin ja 
tutustumisjaksosta sopiminen

• Tervetuloa päiväkotiin-
materiaalin toimittaminen

Tutustumisjakso
• Varhaiskasvatuksen henkilöstö 

kohtaa uudet lapset ja perheet 
sensitiivisesti ja huolehtii 
avoimesta tiedon kulusta 
(tutustumisjakso pyritään pitämään 
koronatilanteesta johtuen 
mahdollisimman lyhyenä ja 
suositaan päiväkodin ulkotiloissa 
tapahtuvaa tutustumista). 

• Huoltajien kanssa sovitaan 
varhaiskasvatuksen 
aloituskeskustelun pitämisestä 
tutustumisjakson aikana

Lapsentahtinen siirtymä
• Ilman huoltajaa tapahtuva 

siirtymä esim. uuteen 
päiväkotiin,  ryhmästä 
toiseen

• Tiivis keskusteluyhteys 
perheeseen : kuvat ja 
videot tukena

• Siirtymät päiväkodin sisällä 
ryhmästä toiseen 
keskustellen huoltajien 
kanssa

• Ystävyyssuhteiden 
jatkuvuuden huomiointi

• Uusien ryhmien suunnittelu 
kevätkaudella pedagogisin 
perustein
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Lapsiryhmien muodostaminen 
- muodostamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin ohjetta
- suunnitellaan keväisin, lähtökohtana mahdollisimman toimivat ja pysyvät 

ratkaisut

Lapsi on jäsen omassa iänmukaisessa pienryhmässään, jossa 
harjoitellaan päivittäin yhdessä toimimisen taitoja. 

Pienryhmät ovat luonteeltaan pysyviä ja ne muodostetaan toimintakauden 
alussa, kun lapsiin on jo jonkin verran tutustuttu. Lapset keksivät omalle 
ryhmälleen nimen. Lapselle hänen pienryhmänsä on tärkeä perusyksikkö. 
Esiopetusryhmät muodostetaan omiksi ryhmikseen, jossa huomioidaan 
tuleva opinpolun jatkumo perusopetukseen.

Kylä (LOUHI) tai ryhmä (EBENESER)  koostuu lasten pienryhmistä. Kylän 
sisällä toimivissa ryhmissä lapset on jaettu iänmukaisesti. Ryhmien sisällä 
voidaan muodostaa myös erillisiä toiminnallisia pienryhmiä lasten tarpeiden 
mukaan (esim. leikkiryhmä, jumpparyhmä)Toimintamme rakentuu 
yhteistyölle kylien ja ryhmien kesken. Voimme ruokailla, levätä ja ulkoilla 
yhteisesti, samoin leikit voivat olla eri ryhmien lasten yhteisiä.

Varhaiskasvatusyksikkö Ebeneser-Louhi rakentuu yhteisöllisyyden 
periaatteelle. Haluamme, että jokainen lapsi ja aikuinen kokee yhteisömme 
omaksi ja turvalliseksi. Ryhmät ja kylät toimivat arjen yhteistyössä niin, että 
kaikki aikuiset tulevat lapsille tutuiksi.

Varhaiskasvatusyksikkö 
Päiväkoti 

Kylä/ ryhmä

pienryhmä

lapsi
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Opinpolun jatkumo varhaiskasvatuksessa
Lapsen vasu 
Lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan toimintakausittain yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsen 
näkökulmat otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa (haastattelu, havainnointi, osallistuminen keskusteluun). 
Huoltajat valmistautuvat suunnitelman laatimiseen heille ennen keskustelua toimitettavan lomakkeen avulla. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan keväisin. Ryhmästä toiseen siirryttäessä lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitut tiedot siirretään uuden lapsiryhmän kasvattajien tietoon. Päiväkodista 
toiseen siirryttäessä järjestetään siirtopalaveri. 

Leops
Esiopetusvuonna jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelma (leops). Lapsen esiopetuksen 
oppimissuunnitelmassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen 
kohteet ja henkilökohtaiset kasvun ja kehityksen tavoitteet.
Esiopetusvuonna lapsiryhmät tekevät yhteistyötä perusopetuksen 
oppilaaksiottoalueella Vallilan ala-asteen koulun kanssa.
Lapsen esiopetuksesta perusopetukseen siirtymistä tukevat pedagogiset
tiedot siirtyvät lapsen lähikouluun vanhempien luvalla.
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Viestimme toiminnastamme:
• Kylissä/ryhmässä on  käytössä Instagram-tilejä, joiden kautta dokumentoimme lapsiryhmän toimintaa ja viestimme 

siitä.
• Viestimme päivittäin lapsilistan tukemana vanhemmille lasta tuodessa tai hakiessa päivän pedagogisesta toiminnasta 

ja kaverisuhteista. Tarvittaessa voimme sopia myös soitto/keskusteluajan. 
• Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa kerromme työtämme ohjaavista arvoista ja tavoitteista.
• Digitaalinen ryhmäportfolio dokumentoi ryhmien pedagogista toimintaa viikoittain.
• Lapsiryhmän toiminnan sisällöistä, tärkeistä päivämääristä ja aikatauluista informoidaan sähköpostilla kuukausi – tai 

viikkokirjeiden yhteydessä
• Lapsen oppimisympäristö : puhuvat ja kertovat seinät kuvaavat ja kertovat lasten toimijuudesta. 
Arviointi: 
Tiimeissä arviomme päivittäin sekä viikoittain kohtaamisia huoltajien kanssa.
Tiimeissä arvioidaan viikoittain ryhmien pedagogisten suunnitelmien toteutumista.
Kuukasi- ja viikkokirjeissä avaamme pedagogista toimintaamme ja ilmiöoppimisen kokonaisuuksiamme.
Lapset osallistuvat  toiminnan arviointiin säännöllisesti digitaalisen portfolion käyttöön oton myötä. 
Tärkeimmät yhteistyötahot: 
Kalasataman ja Kallion neuvola
Vallilan ja Kallion kirjasto
Lastentarhamuseo
Keskisen varhaiskasvatusalueen kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja suomi toisena kielenä opettaja
Vallilan ala-asteen koulu
Esiopetuksen oppilashuolto 
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